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Geachte leden, 
 

We staan aan de vooravond van de ledenvergadering. Het bestuur zal deze avond verslag doen en verantwoording afleggen 

over het wel en wee van het afgelopen jaar 2019 en de plannen voor het huidige jaar 2020 en komend jaar 2021. 
 

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op:  
 

                                Maandagavond 03 februari 2020 
 

NB: Alleen leden van de Gorkumse vereniging hebben “stemrecht”, maar iedereen is welkom deze avond. 
 

Enkele agendapunten van deze avond zijn:  

Jaarverslag van de Secretaris – Penningmeester  en  Rondzenddienst. Rapportage kascontrolecommissie.  Verkiezing 

bestuursleden. De volledige agenda en een overzicht van de financiën over 2019 zijn deze avond, voor alle aanwezige leden 

beschikbaar in de zaal. Aftredende bestuursleden zijn dit jaar: Dhr. P. Kruf en Dhr. H. van Apeldoorn. Deze twee heren 

zijn bereid om hieraan een vervolg te geven. Echter tegenkandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter voor aanvang van 

de ledenvergadering. Ook zal er een betaalde verloting plaatsvinden met als prijzen enige betere postzegelseries, welke voor 

de lotenverkoop te bekijken zijn. De verkoopprijs per lot zal dit keer 50 cent bedragen.  
 

De verenigingsavonden vinden plaats in “De Heul”, Nieuwe Hoven 143 te Gorinchem. Aanvang 20.00 uur.  

Een prachtige locatie met goede verlichting en voldoende parkeergelegenheid en waar ook de mensen die niet al 

te goed ter been zijn met behulp van een lift op de juiste plaats kunnen komen. De zaal gaat om zeven uur open en 

sluit weer om een uur of tien.  
 

De verenigingsavonden voor het jaar 2020 staan gepland op de maandagavonden: 02 maart– 06 april  – 18 mei  

(Let op : dit is de 3
e
 maandag in mei hierdoor vervalt de juni bijeenkomst) en na de zomervakantieperiode: 

07 september – 05 oktober – 02 november en 07 december 2020. 
 

LET OP: Als lid van de Gorinchemse postzegelvereniging bent u ook van harte welkom op de clubavonden van de 

“Philatelist” te Hardinxveld. Deze vinden plaats in centrum ’t Hart (voorheen Drijvershof), Nassaustraat 6 te Boven-

Hardinxveld op de maandagavonden: 17 februari - 16 maart - 20 april en 18 mei 2020. Vanaf 19.30 uur bent u daar welkom. 

De aanvang van de vergadering is ook daar om 20.00 uur.  
 

                                                                CONTRIBUTIE 2020 

Vanaf 01 Januari kunt u de contributie over het jaar 2020 betalen. Het bedrag is voor het vierde jaar op rij 

opnieuw niet verhoogd en blijft dus  € 37,00. De kosten voor de postverzending van de convocatie is dit jaar 

onveranderd € 8,00 gebleven voor degene, welke deze maandelijks per post ontvangen. Na 1 juli 2020 wordt de 

contributie automatisch verhoogd met  € 5.00  wegens te maken aanmaningskosten. Bij voorkeur contant betalen 

op één van de komende verenigingsavonden, anders overmaken op: 
Rekening: NL24INGB0003104752 t.n.v. Penningmeester postzegelvereniging Gorinchem en omstreken. 

Per adres: Spindermolen 1, 3371 RN Hardinxveld-Giessendam.  
 

                       VRIENDELIJK VERZOEK VAN DE RONDZEND PENNINGMEESTER: 

Wilt u de rondzendkaartjes aan de voorzijde duidelijk voorzien van uw naam en adresgegevens (ook de 

achterzijde invullen!). Dit wordt nog wel eens vergeten en zorgt voor veel zoekwerk voor de 

penningmeester rondzending. 
 

                                    MEDEDELINGEN AAN ALLE  LEDEN: 
 

RUILEN GESTEMPELDE DECEMBERZEGELS: Op de vergadering zouden we een ieder die gestempelde 

Kerstzegels NL van 2019 verzameld en nog enige mist uitnodigen om zijn dubbele decemberzegels 2019 mee te brengen en 

dan met elkaar proberen te ruilen zodat iedereen, dan een complete gestempelde serie van 10 zegels bij elkaar zal weten te 

krijgen… 
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